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P

ar godu valsts svētkiem Valsts prezidenta kancelejas
Ordeņu kapituls 2012. gada 13. aprīlī nolēmis
piešķirt valsts apbalvojumu – piektās šķiras
Atzinības krustu slimnīcas vadošajam ķirurgam Viesturam
Rozītim, ņemot vērā V. Rozīša ieguldīto darbu un pašatdevi
mūsu slimnīcas attīstībā un iedzīvotāju veselības uzlabošanā.
Dr. V. Rozīša profesionālā darbība ļāvusi slimnīcas
Ķirurģijas nodaļai kļūt par attīstītāko ķirurģijas nodaļu ārpus
Rīgas, turklāt lielākā daļa no patlaban strādājošajiem
ķirurgiem ir viņa audzēkņi. Dr. V. Rozīša profesionālās
darbības rezultātā Liepājas Reģionālā slimnīca ir kļuvusi par
vienīgo bāzi ārpus Rīgas Universitāšu klīnikām, kurā atļauta
jauno ķirurgu apmācība rezidentūrā. Tādējādi nodrošinot
jaunu medicīnas darbinieku piesaisti slimnīcai un uzlabojot
pacientu apkalpošanas kvalitāti un plašāku ķirurģisko
pakalpojumu klāstu pieejamību Kurzemes reģionā.
Ar savu darbu un personīgo piemēru Dr. V. Rozītis ir
panācis, ka slimnīcā tiek nodrošināta augsta līmeņa ķirurģiskā
palīdzība ikvienam pacientam.
Pēdējo desmit gadu laikā Dr. V. Rozītis devis ievērojamu
ieguldījumu onkoloģiskās ķirurģijas un ķirurģiskās
endoskopijas attīstīšanā slimnīcā. Kā arī Dr. V. Rozīša aktīvi
izvērstas ķirurģijas attīstības koncepcijas rezultātā, mūsu
slimnīcā pirmo reizi Latvijas valsts pastāvēšanas laikā ārpus
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Tatjana Krasnopjorova –
Gada liepājniece 2011

G

oda un Gada liepājnieka titula ieguvēji tradicionāli
tiek sumināti Liepājas dzimšanas dienā 18.martā.
Nominācijā "Medicīna" par Gada liepājnieci atzīta
Liepājas Reģionālās slimnīcas Neiroloģijas nodaļas virsārste,
neiroloģe Tatjana Krasnopjorova. Ārste 1980. gadā beigusi
Uspenskas medicīnas institūtu. 1996. gada sākusi strādāt
Liepājas 3. poliklīnikā, kas savulaik bija Liepājas pilsētas
Centrālās slimnīcas struktūrvienība. Kopš 1999. gada
septembra sākusi pildīt slimnīcas Neiroloģijas nodaļas
virsārstes pienākumus, vienlaicīgi strādājot par neiroloģi.
Labus vārdus par Neiroloģijas nodaļas vadītāju saka tās
pacienti un kolēģi: „Ārstei Tatjanai Krasnopjorovai darba ir
pārpārēm, taču viņa vienmēr ir laipna, smaidīga, sievišķīgi
saposusies un pret visiem – gan personālu, gan slimniekiem un
viņu piederīgajiem uzmanīga.”
Ārste ieguldījusi ievērojumu darbu praktiskajā medicīnā
un neiroloģijas attīstībā Liepājā, ikdienas ārstējot pacientus
gan slimnīcas stacionārā, gan konsultējot tos ambulatori. Par
ieguldītā darba apjomu liecina izārstēto pacientu skaits, kas ik
gadus palielinās un pagājušajā gadā sasniedzot ievērojamu
pieaugumu. 2011. gadā slimnīcas stacionārā ārstēti 750
pacienti, kas ir ievērojami vairāk nekā divus gadus iepriekš
(salīdzinoši 2009. gadā – 534, bet 2010. gadā – 635), turklāt
ārste nenogurstoši pieņem pacientus un konsultē arī slimnīcas
Turpinājums no 2.lpp.
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Rīgas klīnikām ir izveidota aktīvi funkcionējoša asinsvadu
ķirurģijas nozare. Bet slimnīcas attīstības sākumā
Dr. V. Rozītis bija pirmais, kurš veicināja jaunu ķirurģisko
operāciju un medicīnas tehnoloģiju ieviešanu abdominālajā,
asinsvadu ķirurģijā un uroloģijā. Tagad minētie medicīniskie
pakalpojumi ir pieejami ne tikai Liepājas, bet arī visiem
Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.
Paralēli ķirurga ikdienas darbam, Dr. V. Rozītis papildina
savas zināšanas un prasmes apmācībās (asinsvadu ķirurģija,
onkoloģija, mazinvazīvā ķirurģija u.c.), gan tepat Latvijā, gan
ārvalstīs.
No 2006.gada ārsts īpaši interesējas par bariatriskās
ķirurģijas jomu un mūsu slimnīcā veiktas jau vairākas svara
samazināšanas operācijas, kas uzlabo dzīves kvalitāti
pacientiem ar lielu lieko svaru.
Dakterim V. Rozītim piemīt liela atbildības sajūta par katru
nodaļā ievietoto pacientu. Ar savu darbu un cilvēcīgo
attieksmi Dr. V. Rozītis iemantojis lielu pacientu uzticību un
vairāk kā pusotrs tūkstotis pacientu katru gadu no Kurzemes
un citiem Latvijas reģioniem izmanto viņa vadītās nodaļas
pakalpojumus.
Dr. V. Rozītis ir bijis ilggadējs Latvijas Ķirurgu asociācijas
valdes loceklis un sertifikācijas komisijas loceklis. No 2000.
līdz 2004. gadam Dr. V. Rozītis bijis Baltijas Ķirurgu
asociācijas prezidents un 2004. gadā organizējis Baltijas
Ķirurgu asociācijas kongresu Liepājā. 2005. gada 18. martā
(Liepājas 380. dzimšanas dienā).
Dr. V. Rozītis guvis plašu liepājnieku atzinību, iegūstot
„Gada liepājnieka” titulu medicīnā, par vairāku jaunu
operāciju tehniku ieviešanu, klīniskajiem pētījumiem jaunu
zāļu aprobācijā un Baltijas ķirurgu 2004. gada kongresa
organizēšanu Liepājā.
1975. gadā Dr. V. Rozītis sācis strādāt par ķirurgu
Valmieras Centrālajā slimnīcā pieredzējušā ķirurga Alvila
Freimaņa vadībā.
1987. gadā LPSR galvenais ķirurgs Vilis Purmalis nosūtīja
V. Rozīti kā perspektīvu, augsti kvalificētu speciālistu uz
Liepājas pilsētas Centrālo slimnīcu darbā par Ķirurģijas
nodaļas vadītāju, ko viņš turpina darīt joprojām.
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Konsultatīvajā nodaļā.
T. Krasnopjorova nenoliedz, ka saņemt šādu atzinību par
labi veiktu darbi ir patīkami un pagodinoši, bet vienlaikus
uzskata, ka viņa nav vienīgā ārste slimnīcā, kas būtu pelnījusi
šādu titulu. Tādu ir daudz. Ikdienas darbā iegūtais tituls
izmaiņas nav ienesis, bet, protams, ārste ir pateicīga pilsētai
par viņas darba novērtējumu. „Balvas pasniegšanas pasākums
bija brīnišķīgs un arī atbalstītāju netrūka,” atceras daktere.
Runājot par darbu T. Krasnopjorova stāsta, ka strādāt slimnīcā
viņu savulaik uzaicinājis dakteris Jānis Ceika. Iesākumā jaunā
ārste strādājusi kā konsultante, jo Neiroloģijas nodaļa vēl
atradās vecajā slimnīcā un tikai vēlāk tā tika pārcelta uz šejieni.
Tagad nodaļā ir 40 gultas, no kurām 10 – rehabilitācijas
vajadzībām. „Nodaļas aprūpē nonāk ļoti smagi pacienti,
kuriem jāspēj palīdzēt gan profesionāli, gan emocionāli. Un
tikai saliedēta komanda spēj to izdarīt,” pārliecināta ir ārste.
T. Krasnopjorova par ārsti nostrādājusi trīsdesmit gadus,
bet atceroties to laiku, kad nācies izvēlēties profesiju saka:
„Esmu no tām meitenēm, kuras labi mācījās un jau tad zināju,
ka man būs augstākā izglītība. Tā kā ģimenē visvairāk runāja
par medicīnu un manu radinieku vidū esošie ārsti visi bija
neirologi, tad arī nolēmu kļūt par neiroloģi. Iesākumā domāju,
ka būšu iecirkņa daktere un došos uz dziļu provinci, kur darīšu
visu kas būs vajadzīgs. Mani arī norīkoja uz provinci, bet
dodoties uz savu jauno darba vietu, sastapu tur jau strādājošo
feldšeri – tādu gruntīgu vīrieti, kura attieksme bija
viennozīmīga – ko tu te atbrauci, man darba vietu atņemt? Tā
kā viegli nebija. Pēc tam apprecējos un mēs pārcēlāmies jau uz
citu vietu.”
Uzskatu, ka ne katrs dakteris var būt piemērots darbam
stacionārā. Iespējams tikai kādi 20% tiešām der slimnīcas
saspringtajam ritmam. Es varbūt arī pavisam nederu, jo gribu
pa naktīm gulēt. Tie, kuri der pa visiem 100%, tie arī pa naktīm
strādā,” smejas ārste un piebilst, ka slimnīcā viņai tomēr labāk
patīk strādāt nekā poliklīnikā. „To, ka izvēlējos mediķa
profesiju nenožēloju. Ja būtu iespēja sākt visu no gala, neko
citu negribētu un atkal izvēlētos kļūt par ārsti. Varbūt neteiktu
kādus skarbus vārdus kādiem cilvēkiem, to varbūt varu
nožēlot, bet par to, ka es varētu darīt ko citu, neesmu
domājusi,” saka T. Krasnopjorova.

Ieviesta jauna aknu audzēju ārstēšanas metode
ī gada sākumā (23. janvārī) pirmo
reizi Liepājas Reģionālajā slimnīcā
sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās
Universitātes slimnīcas speciālistiem tika
veikta aknu metastāžu ķīmijembolizācija.
Pirmo aknu metastāžu ķīmijembolizāciju, kas
ir mūsdienīga metode aknu metastāžu
ārstēšanā, veica invazīvā radioloģe Lelde
Kulmane kopā ar Paula Stradiņa Klīniskās
Universitātes slimnīcas invazīvo radiologu
Andri Veisu. Trans-arteriāla ķīmij embolizācija (TACE) ir audzēja paliatīvas
terapijas veids, kas ietver selektīvu aknu
artērijas bloķēšanu un ķīmijpreparāta
nogādāšanu tieši audzēja masā. Audzēju
barojošās aknu artērijas obstrukciju veic
angiogrāfijas laikā un to sauc par transarteriālu ķīmijembolizāciju, skaidro A. Veiss.
Procedūras laikā pacients neizjūt būtisku
diskomfortu. Ievadot kontrastvielu, kas
nepieciešama katetra pozicionēšanai,
pacients var izjust siltuma sajūtu. Kopējais
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Aknu metastāžu ķīmijembolizāciju veic invazīvā radioloģe
Lelde Kulmane un invazīvais radiologs Andris Veiss
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Atklāts paliatīvās aprūpes kabinets bērniem

B

ērnu paliatīvās aprūpes kabinets
oficiāli tika atklāts š. g. 23. martā kaut
gan bērnu paliatīvā aprūpe Liepājā un
tuvākos novados tika veikta jau krietni
agrāk. Šī kabineta izveidošanas iniciatore ārste
Jūlija Cīrule-Galuza pastāstīja, ka darbs tika
veikts arī pirms oficiāli tika izveidota paliatīvās
aprūpes komanda. „Mēs esam braukuši uz mājām
pie ģimenēm un strādājuši gan visi kopā, gan
atsevišķi,” saka J. Cīrule-Galuza. „Taču mēs ļoti
gribējām veidot pilnvērtīgu paliatīvās aprūpes
komandu. Tāpēc sākām mācīties.” No 2011. gada
aprīļa līdz jūlijam mācības norisinājās Rīgā
Paliatīvās aprūpes biedrībā, kur dalībniekiem
bija iespēja uzzināt daudz jauna un visiem kopā
kļūt par vienotu komandu. „Man šķiet, ka mums
ir izdevies savākt vienā komandā sava darba
profesionāļus,” uzskata J. Cīrule-Galuza. Bērnu
paliatīvās aprūpes speciālistu komandā ietilpst
pediatres Jūlija Cīrule-Galuza, Solvita BušaKrampe, medmāsas Gundega Blizņeca, Ilze
Gaile, psiholoģe Ērika Gintere, psihoterapeite
Liene Vēsmiņa, sociālā darbiniece Evita Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš
Ruicēna, biedrības „Dižvanagi” vadītāja Ilze un medmāsa Gundega Blizņeca pārgriežot lentu atklāja
Durņeva un kapelāns, kas tiek pieaicināts pēc Paliatīvās aprūpes kabinetu bērniem
vajadzības.
Pēc mācībām komandas dalībnieki kārtoja
ar Rīgas klīnikām, gan vietējām slimnīcām, lai iegūtu
eksāmenu, saņēma sertifikātus un varēja sākt patstāvīgi
vajadzīgo informāciju. Patlaban jau mums zvana un saka, ka
strādāt. Turklāt 2011. gada augustā ar pilsētas Domes,
tiek izrakstīts kāds bērns un viņam būs vajadzīga mūsu
slimnīcas un ziedotāju atbalstu tika izveidots Bērnu paliatīvās
palīdzība.” Tāpat izstrādātas mājas rehabilitācijas
aprūpes kabinets. „Pastāvīgs darbs prasa arī atbildību par to ko
programmas un uzsākti ģimeņu apmeklējumi ne tikai Liepājā,
mēs darām un mēs cenšamies to izdarīt pēc labākās
bet arī visā Lejaskurzemē. Pagājušā gada rudenī noorganizēts
sirdsapziņas,” saka J. Cīrule-Galuza. Bērnu paliatīvā aprūpe
ekumeniskais piemiņas vakars bērniem, kas aizgājuši
raksturīga ar to, ka atbalsts tiek sniegts visai ģimenei, kas
viņsaulē. Izveidota sadarbība ar dažādām institūcijām.
pārdzīvo smagu posmu – bērna nedziedināmo slimību. Tā ir
Noorganizēta vecāku savstarpējā atbalsta grupa. Paliatīvās
iespēja vecākiem saņemt nepieciešamo atbalstu un iegūt
aprūpes komanda piedalās arī „Dižvanagu” rīkotajās
drošības sajūtu, radīt bērnam pēc iespējas labāku dzīves
integratīvajās vasaras dienas nometnēs. „Mūsu sapnis ir
kvalitāti mājas apstākļos. Paliatīvā aprūpe neattiecas tikai uz
izveidot tādu nometni, lai bērni varētu tur palikt arī pa nakti, tas
bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām pārsvarā tie ir bērni ar
krietni atvieglotu mūsu darbu, jo vecākiem izvadāt bērnu,
smagām neiroloģiskām problēmām, imunitātes traucējumiem,
kuram ir īpašas vajadzības, ir visai grūti, saka J. Cīrule-Galuza.
vielmaiņas patoloģijām. Speciālistu atbalsts ir vērsts uz to, lai
„Tāpēc mēs rakstām projektus un aicinām ikvienu mūs
gan bērns, gan vecāki nepaliktu vieni šajā sarežģītajā laikā un
atbalstīt, lai šo sapni varētu īstenot. Neko šiku jau mēs
maksimāli varētu iemācīties ar situāciju sadzīvot. Darbs
negribam – tikai jumtu virs galvas, iespēju gulēt, nomazgāties,
paliatīvajā aprūpē ietver sevī palīdzību ģimenei arī sēru
paēst. Tāpēc gaidām labu cilvēku atbalstu, lai šo ideju
periodā, lai vecāki un citi ģimenes locekļi varētu pārvarēt krīzi
realizētu,” savās iecerēs dalās J. Cīrule-Galuza.
un turpināt dzīvi iespējami veiksmīgi, neieslīgstot depresijā.
Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Liepājas domes
Jūlija Cīrule-Galuza komentējot aptuveni gada laikā
priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Domes Vides un
paveikto stāsta, ka vispirms vajadzējis iegūt informāciju un to
veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale, Saeimas Sociālo un
apkopot. „Pašā sakumā, kad vajadzēja pateikt cik pacientiem
darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča. Tika saņemti
mēs esam vajadzīgi, man nebija ko teikt, jo patiesībā tādas
sveicieni arī no Rīgas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības.
statistikas nemaz nebija. Līdz ar to mēs sākām sadarboties gan
Turpinājums no 2.lpp.

Ieviesta jauna aknu audzēju ārstēšanas metode
k

Procedūras laiks ir aptuveni 90 minūtes. Savukārt
atsevišķos gadījumos vēlamā efekta sasniegšanai var būt
nepieciešamas atkārtotas embolizācijas sesijas, teica A. Veiss.
Pirms praktiskās manipulācijas veikšanas kolēģi no
Stradiņa slimnīcas lasīja lekcijas. Ķirurgs Jānis Vilmanis
stāstīja par aknu audzēju un metastāžu operatīvu ārstēšanu.
Savukārt A. Veiss lasīja lekciju par ķimijembolizācijas
iespējām aknu audzēju ārstēšanā.
Onkoloģiskā konsīlija vadītāja, onkoloģe, uroloģe, Dzintra

Litavniece stāsta, ka aknu metastāžu ķīmijembolizācija ir
efektīva ārstēšanas iespēja pacientiem ar aknu metastāzēm.
Aknu ķīmijembolizāciju veic divos gadījumos – vai nu tas ir
primārs aknu audzējs, kas nav pārņēmis visu aknu, bet ir
atsevišķās vietās. Vai tā ir, piemēram, zarnu vēža metastāze pie
nosacījuma, ka zarna ir izoperēta. Taču katrai šāda veida
manipulācijai ir stigri noteikti kritēriji, jo ne visi pacienti ir
piemēroti šādai procedūrai. Pacienta vispārējo stāvokli un
piemērotību aknu ķīmijembolizācijai izvērtē onkologu
konsīlijs.
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Parakstīts līgums ar Nacionālo
veselības dienestu

Edvīns Striks
Liepājas Reģionālās slimnīcas
valdes priekšsēdētājs

ā gada martā Liepājas Reģionālā slimnīca
parakstīja līgumu ar Nacionālo veselības dienestu
par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu
stacionārā. Līguma summa nav mazāka kā iepriekšējā
gadā, tas ir 4,7 miljoni latu. Tomēr redzams, ka kopējais
naudas daudzums par kādu mēs spējam nodrošināt
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu labā līmenī
salīdzinot ar 2010., 2011. gadu ir samazināti par Ls 800

Š

2012.gada finansējums

000. Līgumu parakstījām tikai pēc tam, kad bijām saņēmuši
Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta
mutisku solījumu finansējumu pietuvināt iepriekšējo gadu
līmenim.
Nepieņemami, ka šo svarīgo dokumentu slimnīca
spiesta parakstīt tikai martā, kaut gan daudz loģiskāk būtu
to izdarīt jau iepriekšējā gada novembrī. Tad savlaicīgi būtu
zināms finansējums un līdz ar to arī saimniekošanas
noteikumi nākošajam gadam. Pavisam ideāli, ja iestāde
zinātu finansēšanas apjomu turpmākajiem trim vai pieciem
gadiem un varētu plānot savu darbību jau ilgtermiņā.
Iepriekš līgumu neparakstījām, jo par 115, 60 latu, kas
bija atvēlēti terapeitisko slimnieku ārstēšanai bieži vien
nesanāk pat diagnostika. Slimnīcā nav iespējams izārstēt
terapeitiska profila pacientu par šādu summu, jo tas
neatbilst reālajām ārstēšanas izmaksām. Slimnīcas aprēķini
liecina, ka pat bērnu slimību nodaļā, kurā ir viszemākās
izmaksas no visām terapeitiskām nodaļām, viena pacienta
ārstēšanai ir nepieciešami Ls 179.
Situācijas risinājumam Veselības ministrija rosināja
terapeitisko tarifu palielināt līdz 185,9 latiem. Lai to
īstenotu veselības aprūpes nozarei papildus bija
nepieciešami 10,2 miljoni latu. Daļa naudas rasta pārdalot
līdzekļus nozares iekšienē, bet 9,6 miljoni latu š. g. februārī
valdības sēdē piešķirti papildus.
Neskatoties uz to, ka esam gadiem jau pierādījuši savu
māku saimniekot spiedīgos finansiālos apstākļos (skatīt
tabulas ar viena pacienta vidējās ārstēšanas izmaksām
Liepājas Reģionālajā slimnīcā salīdzinot ar citām
reģionālajām slimnīcām), skaidri redzams, ka iztikt ar
piešķirtajiem līdzekļiem, maigi sakot, būs grūti. Un, ja tiks
samaksāti solītie 185,9 lati par katru terapeitisko pacientu,
tas knapi segs pacientu lētākās ārstēšanas izmaksas. Turklāt
šāda summa tiek samaksāta arī par pacientu ārstēšanu
reanimācijā, kur viena pacienta ārstēšanas izmaksas
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Viena pacienta vidējās ārstēšanas izmaksas
Terapeitiskie pakalpojumi

Ķirurģiskie pakalpojumi

sniedzas virs 1200 latiem.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā šā gada pirmajos trīs
mēnešos medicīnisko palīdzību stacionārā ir saņēmuši
3682 pacienti, kas ir par 145 pacientiem jeb 4% vairāk par
Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta
plānoto pacientu skaitu (3537 pacienti).
Pateicoties tam, ka slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā ir izveidotas observācijas
(novērošanas) gultas, kā arī liela daļa pacientu tiek novirzīti
izmeklējumiem un ārstēšanai slimnīcas Ambulatorajā
nodaļā, pacientu skaitu stacionārā ir izdevies noturēt tuvu
plānotajam apjomam, taču aprūpes epizožu skaits
sekundārās ambulatorās aprūpes pakalpojumiem pēdējo
trīs gadu laikā ir pieaudzis 3 reizes. Diemžēl valsts
finansējums sekundārās ambulatorās aprūpes
pakalpojumiem nepieaug proporcionāli faktiski sniegto
pakalpojumu skaitam, tāpēc arī slimnīcai šā gada pirmajos
trīs mēnešos ir izveidojusies ambulatorās kvotas pārstrāde

Ls 110 963 apmērā, kas ir par 44,8% vairāk kā plānots
līgumā.
Neņemot vērā to, ka pacientu skaits stacionārā gada
pirmajos trīs mēnešos ir tuvu plānotajam apjomam, t.i.,
tikai ar 4% pieaugumu, slimnīcai šajos mēnešos
izveidojusies līgumā plānotās stacionāra kvotas pārstrāde
Ls 286 582 apmērā, kas ir par 26,6% vairāk nekā plānots.
Tas tikai liecina par to, ka starp slimnīcu un Nacionālo
veselības dienestu noslēgtajā līgumā par stacionārās
palīdzības sniegšanu noteiktais pacientu skaits nav korekts,
vai arī to, ka spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie
tarifi stacionārā sniegto pakalpojumu programmām nav
korekti.
Tomēr neskatoties uz veselības aprūpei atvēlētiem
niecīgiem līdzekļiem, Latvijas to skaitā arī Liepājas un
tuvāko novadu iedzīvotāji saņem medicīniskos
pakalpojumus ļoti labā līmenī par ko jāpateicas medicīnas
darbiniekiem.

SLIMNĪCAS AVĪZE

6

2012. gada aprīlis/maijs (Nr 39)

NMP nodaļas remonts tuvojas nobeigumam

Pēc remonta NMP nodaļa ieguvusi daudz plašākas un gaišās telpas

B

eidzies remonts Neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļas telpās, kas tagad kļuvušas daudz
gaišākas un plašākas. Remontējot nodaļu un
izmainot tās plānojumu, īpaši tika domāts, lai sagādātu
maksimālas ērtības visiem pacientiem, gan tiem kas atnāk
paši, gan tiem, kas tiek atvesti ar neatliekamās medicīniskās
palīdzības (NMP) transportu. Tāpat šeit daudz ērtāk strādāt ir
arī pašiem mediķiem.
Izremontēti un atvērti ir nodaļas pacientu apskates kabineti
un palātas, stabilizācijas zāle, pacientu un viņu piederīgo
uzgaidāmās telpas, ārstu istaba, u.c. Reģistratūra pārcelta citā
vietā atbilstoši jaunajai ieejai nodaļā. Savukārt telpa, kur līdz
šim atradās reģistratūra, tiks izmantota guļamratu un
ratiņkrēslu novietošanai (depo zona), jo tā atrodas vistuvāk tā
saucamajām slūžām, kur ar NMP transportu tiek ievesti smagi
slimi pacienti. Līdz ar to NMP darbiniekiem ir ērtāk pārvietot
pacientu no automašīnas uz slimnīcas guļamratiem un nogādāt
to atbilstoši tālākai palīdzības sniegšanai. Blakus depo zonai
izvietota Vispārējā profila nodaļa, kur viena palāta atvērta arī
pediatrijas vajadzībām.
„Pozitīvi ir arī tas, ka tagad nekrustojas to pacientu plūsma,
kurus atved ar NMP transportu ar to pacientu plūsmu, kas

atnāk paši. Pēc telpu rekonstrukcijas tās ir pilnīgi nodalītas
viena no otras. Arī bērniem ir iekārtota atsevišķa uzgaidāmā
telpa, kur uzturēties un sagaidīt ārstu,” saka NMP nodaļas
virsārsts Uldis Balodis un aicina arī slimnīcas personālu
turpmāk uz darbu nedoties caur NMP nodaļu, bet izmantot
galveno ieeju, jo cauri staigāšana šajā nodaļā tiks maksimāli
ierobežota.
Tuvākā nākotnē pacientu vajadzībām kopumā būs
paredzētas trīs ieejas. Pirmo no tām izmanto tikai NMP
darbinieki, kas caur tā saucamajām slūžām ieved akūtos
pacientus ar neatliekamās medicīniskās palīdzības transportu.
Blakus slūžām nupat atvērta otra ieeja, kur cilvēki var doties uz
traumpunktu, reģistratūru paši pēc savas iniciatīvas, vai ar
ģimenes ārsta, vai speciālista norīkojumu. Pie šīs ieejas var
piebraukt arī personīgais transports akūtos gadījumos, kad
cilvēks ir nekavējoši jānogādā slimnīcā un viņam vajadzīga
neatliekama palīdzība, bet viņš ieradies ar savu automašīnu.
Taču ilgstoši šeit uzturēties nedrīkst, lai neaizšķērsotu ceļu
operatīvajam transportam. Savukārt trešā ieeja būs
jaunuzceltajā piebūvē. Turpretī līdz šim esošā galvenā ieeja
paliks tikai personāla vajadzībām.

Remontē Fizikālās terapijas nodaļas
ūdens procedūru telpas
ā gada 16. aprīlī uzsākta renovācija slimnīcas Fizikālās
terapijas un rehabilitācijas nodaļas ūdens procedūru
telpās, kas nav remontētas kopš slimnīcas uzcelšanas
un līdz ar to ir bēdīgā tehniskā stāvoklī. Renovācijas laikā tiks
atjaunoti koridori un procedūru telpas – pērļu vannas,
zemūdens masāžu, minerālūdens vannu, Šarko dušas un
cirkulārās dušas telpas. Šarko dušas telpā tiks nomainīta arī
ūdens padošanas konsole, kā arī uzlikta jauna cirkulārā duša.
Telpu plānojums nemainīsies, bet tiks ieliktas jaunas durvis,
izlīdzināts un nomainīts grīdas segums, krāsotas un līdzinātas
sienas un nomainīti griesti, kā arī savesta kārtībā

Š

elektroinstalācija. Attiecīgi tiks sakārtota arī kanalizācijas
sistēma, kas varētu būt viens no laikietilpīgākajiem darbiem,
jo kanalizācijas cauruļvadi iziet uz pagrabu un darbi
turpināsies arī tur.
Darbus plānots pabeigt divu mēnešu laikā. Renovācijas
darbus veic SIA UPTK, kas uzvarēja iepirkuma konkursā.
Remontdarbi tiek veikti izmantojot slimnīcas finansiālos
resursus. Līguma summa ar PVN Ls 59 197.
Tā kā Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas darbība,
izņemot ūdens procedūras, remonta laikā netiks pārtraukta,
aicinām apmeklētājus būt iecietīgiem un saprotošiem,
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Pirmo vietu sacensību kopvērtējumā
Vislielākās
pārmaiņas būs Šarko dušas telpā,
izcīnīja „Bruņurupuči”
kur tiks nomainīta arī ūdens padošanas konsole
un uzlikta jauna cirkulārā duša
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jo rezultātā nodaļa iegūs jaunas un skaistas telpas, kurās
turpmāk daudz patīkamāk būs uzturēties ikvienam
apmeklētājam. Šarko duša, zemūdens masāža, minerālūdens
vanna ir vienas no iecienītākajām ūdens procedūrām, kuru
ārstniecisko efektu novērtējuši ne tikai liepājnieki, bet arī
tuvāku un tālāku novadu iedzīvotāji.
Fizikālās terapijas ārste Ingrīda Jakovicka saka, ka ūdens ir
labs siltuma nesējs un katra procedūra rada ādas sasilšanu,
apsārtumu un labu vispārējo sajūtu, mundrumu. Piemēram,
Šarko duša mazina nogurumu, tonizē nervu, sirds asinsvadu
Heijā!
un elpošanas sistēmu, uzlabo vielmaiņu, skaidro ārste.
Savukārt zemūdens masāža ir viena no procedūrām, kuru var
izmantot arī bērni sākot no 10 gadu vecuma. Zemūdens
masāža galvenokārt iedarbojas uz nervu sistēmu. Tā labvēlīgi
ietekmē arī sirds un asinsvadu sistēmu, uzlabo vielmaiņu,
stimulē asinsrades sistēmu, paaugstina hemoglobīna un
eritrocītu līmeni. Zemūdens masāža iedarbojas arī uz
locītavām un īpaši labvēlīgi ietekmē muskuļus.
Zemūdens masāžu pielieto gandrīz pie visām saslimšanām
arī pie aptaukošanās un celulīta, piebilst I. Jakovicka. Savukārt
minerālūdens vannām nodaļā izmanto minerālūdeni, kas
iegūts no bijušās Liepājas sanatorijas urbuma. Tas ir ar tādu
minerālu koncentrāciju, kāda ir reti kur. Šajā ziņā mēs esam
unikāli, ar gandarījumu saka I. Jakovicka. Minerālūdens satur
bromu, hlorīdu, jodu, kalciju, magniju un ir vienīgais šāda
sastāva un koncentrācijas minerālūdens Latvijā, uzsver ārste.
Tas ārstē locītavu un vielmaiņas saslimšanas, palīdz
osteohondrozes un radikulīta slimniekiem, stiprina nervu
sistēmu un palīdz atbrīvoties no stresa.

Pabeigta liftu rekonstrukcija

N

o 2. aprīļa sāka darboties vēl četri lifti, kas tika
izremontēti slimnīcas rekonstrukcijas ietvaros.
Liftu rekonstrukcija notika divās kārtās un kopumā
rekonstruēti desmit lifti galvenajā korpusā un viens Plaušu un
infekciju slimību nodaļā
Pirmajā kārtā, kas sākās 2011. gada 17. janvārī, slimnīcā
sāka nomainīt vecos, savu laiku nokalpojušos liftus, kā arī tika
izremontētas liftu halles un veco durvju vietā tika uzstādītas
ugunsdrošības noteikumiem atbilstošas durvis. 2011. gada 11.
jūlijā ekspluatācijā tika nodoti trīs mazie pasažieru lifti un tiem
iepretī esošie divi lielie lifti, kā arī viens virtuves lifts, kuru
nepieciešamības gadījumā var izmantot arī ugunsdzēsības
vajadzībām.
Rekonstrukcijas otrās kārtas laikā tika pilnībā atjaunoti un
ekspluatācijā nodoti atlikušie četri lifti, kas paredzēti tikai
slimnīcas vajadzībām. No tiem divi ir tā saucamie gultu lifti,
kas kalpo guļošu pacientu pārvadāšanai un pārējie divi ir
dienesta vai personāla vajadzībām paredzētie lifti. Savukārt
apmeklētājiem un pacientiem paredzēti trīs mazie lifti un viens
lielais lifts, kas aprīkots ar speciālām pogām Braila rakstā un
skaņas signālu atbilstoši vājredzīgu un vājdzirdīgu cilvēku
vajadzībām. Lielajam apmeklētāju liftam ir arī plašākas
durvis, lai tajā ērtāk varētu iekļūt pacienti ratiņkrēslos.
Tādējādi to var izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem.
Kopumā apmeklētāju un pacientu vajadzībām darbojas četri
lifti, bet dienesta vajadzībām, ieskaitot kravas liftus, pieci.
Liftu rekonstrukcijas darbus veica a/s „Latvijas lifts –
Šindlers”. Liftu nomaiņas kopējās izmaksas ir Ls 462 350,74.
Pēc darbu pabeigšanas a/s „Latvijas lifts – Šindlers”
komercdirektors Dainis Rimkuss atzina, ka esot rēķinājušies ar
to, ka rekonstrukcijas laikā varētu rasties kādas grūtības, bet,
ka būšot tik sarežģīti paredzēt nav bijis iespējams. Ēka būvēta

vēl padomju laikā un slimnīca tolaik bija paredzēta arī kā
stratēģisks objekts. Līdz ar to sienu biezums izrādījās
ievērojami lielāks, kas paildzināja un apgrūtināja liftu
rekonstrukcijas gaitu. Turklāt šķības bija arī šahtu sienas, kuras
nācies iztaisnot. D. Rimkuss stāsta, ka jauno liftu durvju ailes ir
nedaudz lielākas, tāpēc vajadzējis palielināt arī šahtu ailes, bet
ņemot vērā sienu konsistenci tas nenācies viegli.
Uzsverot jauno liftu priekšrocības, D. Rimkuss saka, ka šie
lifti ir daudz ātrāki un komfortablāki nekā vecie. Tiem ir daudz
līganāka gaita uzsākot un beidzot kustību. Turklāt liftu telpā
uzlabojusies arī telefonu zvanu uztveršanas zona.

Jaunie lifti ir daudz ātrāki un komfortablāki nekā vecie.
Tiem ir daudz līganāka gaita, uzsākot un beidzot kustību
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Talkā sakopa slimnīcas apkārtni

Aprīlis ir spodrības mēnesis. Tā laikā daudzu pilsētu iestāžu un uzņēmumu darbinieki cenšas savu
darbavietu apkārtni sakopt, lai to pēc pagājušās ziemas padarītu pievilcīgāku un acij tīkamāku. Arī šogad
Saimniecības daļa aicināja ikvienu darbinieku piedalīties slimnīcas apkārtnes sakopšanas talkā, kas notika
21. aprīlī. Talcinieki dobēs pie galvenās ieejas iestādīja dekoratīvos krūmiņus un iesēja zāli, kā arī citviet
sakopa slimnīcas zaļo zonu, attīrot to no gružiem, pērnām lapām un kūlas. Bet pēc labas pastrādāšanas
iestiprinājās ar slimnīcas virtuves sarūpētām siltām pusdienām.

PATEICĪBAS
Pateicamies ārstam traumatologam Agrim Mertenam,
kurš operēja manu vīru D. Lēgenbergu. Izsakām milzīgu
paldies māsiņām un visam apkalpojošam personālam par
sirsnīgu attieksmi, jo vīrs bija nonācis, kā viņš teica, paradīzē.
Vīram bija deformējušies diski, ļoti dziļa trūce un pilna
“buķete” ar muguras vainām. Apmeklējām dziedniekus,
ārstus, bet nelīdzēja pat visstiprākās pretsāpju zāles.
Meklējām klīnikas, ārstus, bet visur jāgaida rindā. Gaidīt
nebija spēka, jo mežonīgi sāpēja. Piezvanījām dakterim
A. Mertenam, un notika brīnums. Svētdienā viņš pieņēma
vīru, un otrdien tika veikta operācija. Vēlam A. Mertenam un
viņa komandai veiksmi, izturību un pašiem dzelžainu veselību
tik grūtā darbā.
Ar cieņu Gaļina Sirēviča
***
Liels paldies visam lielajam Dzemdību nodaļas
kolektīvam! Paldies par sirsnību, labestību un pašaizliedzīgo
darbu, par iejūtīgu attieksmi pret mums! Īpašs paldies
dakterei Ritai Zarembinai, dakterei Inārai Strolei, mūsu
vecmātei Sandrai Pēkai, bērnu ārstei Valdai Grīnvaldei un
visai komandai, kas piedalījās mūsu piedzimšanā 12. martā!
.Brāļi Patriks un Olivers,
vecāki Marta un Arturs Bilerti

Sveicam slimnīcas darbiniekus
apaļajā jubilejā!
Aprīlis
Mārīti Jankovsku, Terapijas nodaļas virsmāsu
Silvu Ansuli, veļas mazgāšanas operatori
Initu Valteri, Soc. aprūpes nod. medmāsas palīdzi
Ilzi Mihailovu, farmaceita palīdzi
Ilzi Vītiņu, radiologa asistenti
Marinu Gaļevsku, laboratorijas bioloģi
Olgu Tregubovu, laboranti
Igoru Carevu, Uroloģijas nodaļas ārstu
Maijs
Raisu Terehovu, Dzemdību un ginekoloģijas
nodaļas ginekoloģi
Janīnu Berkevičieni, Ēdināšanas nodaļas
darbinieci
Veltu Aļeiņikovu, Zobu poliklīnikas statistiķi
Margaritu Petrovu, Ķirurģijas nod. medmāsas
palīdzi
Mairu Gūtmani, Telpu apkopes nodaļas darbinieci
Intu Dolmani, Ēdināšanas nodaļas darbinieci
Nataļju Gedjunu, Bērnu nodaļas medmāsu
Edgaru Amzeli, sanitārtehniķi
Initu Liepu, Inten. terap. un reanimāc. nod.
medmāsas palīdzi
Indru Šleieri, Inten. terap. un reanimāc. nod.
medmāsu
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